Om educatieve redenen is er ook een veld met diverse
gewassen. Bestrijdingsmiddelen worden uiteraard niet
of zo min mogelijk gebruikt.

Direct aan de toeristische route “Rondje Helmond”
grazen Zeeuwse Melkschapen, een oud Nederlands
ras dat behoort tot ons levend erfgoed. Het
melkschaap is een eeuwenoud ras dat sinds de 12e
eeuw wordt gehouden. De oudste afbeelding van
een melkschaap vinden we in het wereldberoemde
schilderij uit 1432 van de gebroeders Van Eijck in
de Sint Baafs Kathedraal in Gent: Het lam Gods.
De schapen leveren een bijdrage aan het in stand
houden van ons waardevol agrarisch cultuurlandschap,
het natuurlijk beheer, en het herinrichten van kleine
landschapselementen.

Landschapspark
Kloostereind
Brouwhuis / Helmond

Aan de oostzijde van de Zeelenloop, aan de rand van
de akker, staan knotwilgen. Daartoe zijn staken in de
grond gestoken, die tot volwaardige bomen uitgroeien.
Het zijn soorten waarvan de takken, de zogenaamde
wilgentenen, geschikt zijn voor het vlechten van
manden. Ook wordt de oven in het Bakhuisje ermee
gestookt. Daarvoor worden de wilgen om de 2 à 3
jaar geknot.
Het beheer en de verdere ontwikkeling van het gebied
is overgedragen aan de Stichting Landschapspark
Kloostereind. Deze heeft als doel het landschapspark
uit te laten groeien tot een gebied waar het fijn
toeven is. Er zijn wandel- en fietsroutes uitgezet
en aangegeven. Die routes zijn op mooie locaties
voorzien van rustpunten.
Het totale gebied bestaat in de eindfase uit landerijen,
weiden waar (weer) dieren grazen, bospercelen,
waterpartijen, allerlei soorten bomen, mooie
doorkijkjes, trimbanen en alles wat in een natuurlijke
omgeving aantrekkelijk is voor mens en dier. Aan de
Stipdonkeseweg zijn in het kader van natuurgericht
beheer schapenweiden ingerasterd.
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LANDSCHAPSPARK KLOOSTEREIND
Het omvormen van het zo’n 120 ha grote overwegend
agrarisch gebied aan de oost- en zuidzijde van
Brouwhuis tot een landschapspark is een initiatief
geweest van de Wijkraad Brouwhuis. Halfweg 2015
is door de Provincie in het kader van het creëren
van biodiversiteit in dorps- en stadsranden subsidie
toegekend aan fase 1 van dit initiatief, het gebied
tussen de Peeleik en het kanaal. Cofinanciering heeft
plaatsgevonden door de Gemeente Helmond, de
RABO-bank en de Wijkraad.

Hier is een landschapspark in ontwikkeling, een
kleinschalig agrarisch landschap om te wandelen en
te fietsen, met een rijke flora en fauna. Bestaande
kwaliteiten worden verder ontwikkeld. Waar eerst
mais stond staat nu graan. Poelen en sloten huisvesten
kikkers, salamanders en libellen.

Jaarlijks vindt vruchtwisseling plaats, spelt wordt
afgewisseld met andere granen zoals gerst, haver,
rogge en tarwe. In de randen van de akker worden
inheemse een- en tweejarige akkerkruiden gezaaid.

De naam Kloostereind verwijst vermoedelijk naar de
abdij van Postel. De monniken hebben belangrijke
bezittingen in het dorp Lierop en tegelijkertijd een
aantal beemden in het gebied rondom Stipdonk /
Varenschut over de Aa. Deze hooilanden strekten
zich uit tot het gehucht Kloostereind: het einde van de
kloosterbezittingen. Men sprak destijds van een aantal
belendende percelen onder de naam “dat cloester”
(1531). Begin 20e eeuw werd de heide ontgonnen
en lag hier het spoor van de stoomtram van Asten
naar Helmond. In de jaren 1980-1990 veranderde
het gebied door de kanaalomlegging, de aanleg van
doorgaande wegen, de uitbreiding van Brouwhuis, de
ontwikkeling van Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant
en intensivering van het grond gebruik. In 2009 werd
sportcomplex Espendonk aangelegd.

In hagen en bloemrijke bermen leven vogels en
vlinders, bijen en allerlei andere insecten. Er is een
bijenhotel en een apart insectenhotel ingericht. In de
wei lopen af en toe schapen. Op diverse plaatsen zijn
vogelnestkasten opgehangen. Dit alles gaat bijdragen
aan biodiversiteit. Er zit leven in dit landschapspark!
Spelt wordt gezaaid kort voor de winter, komt tot
ontwikkeling in maart, en wordt in augustus geoogst.
Aansluitend gepeld, en gemalen bij Holtens molen
in Deurne en verwerkt tot Kloostereind brood door
bakkerij Vedder o.a. gevestigd in Winkelcentrum
Brouwhorst. Ook in het bakhuisje De Willig wordt
tijdens open dagen het speltmeel gebruikt voor het
bakken van spelt brood.

De begroeiing blijft in de winter (deels) staan als
schuil- en overwinteringsplaats en een voedselbron voor
insecten, vlinders, kleine zoogdieren en zangvogels.

